Een samenleving voor iedereen
Nieuwjaarsspeech burgemeester Blanksma
Concert Rotary Helmond – zondag 12 januari 2020

Dames en heren, van harte welkom.
Vandaag, bij het vijftiende concert van de Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft.
Een speciaal welkom voor onze ereburgers van Helmond; de heer van Elk, en de heer van de Zanden.
En tevens een speciaal welkom voor drie collega burgemeesters. Drie burgemeesters van onze
buurgemeenten. De heer Mak van Deurne, de heer van der Meijden van Laarbeek en nieuw in het rijtje
(vers afgeleverd door Helmond) de heer van Bree van Geldrop Mierlo.
Fijn dat u met uw partners vandaag bij ons aanwezig bent.
Het traditionele nieuwjaarsconcert waarbij we stilstaan bij de start van het nieuwe jaar.
Maar vooral een moment om stil te staan bij wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Ook vandaag worden liefst zeven initiatieven en stichtingen in het zonnetje gezet, omdat zij een
belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Ervoor zorgen dat de samenleving ook echt iets van
ons allemaal is. Die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Dames en heren, stelt u zich eens voor. U bent postbezorger. Een kleine zelfstandige, ZZPer.
Zes dagen per week staat u om zes uur op, om ’s avonds pas na negen uur thuis te komen.
Uw kinderen? Die ziet u niet, of amper. ‘s Avonds als u thuiskomt, slapen ze al.
’s Ochtends als u weggaat, slapen ze nog. Uw inkomsten? Te laag voor een koopwoning.
Vakanties? Elke vrije dag kost een boete. En het is onduidelijk of je morgen nog werk hebt.
Stelt u zich het eens voor: Een leven in de wurggreep van onze moderne maatschappij.
Ik weet niet hoe het u vergaan is, de afgelopen weken. Voor mij is de tijd rond kerst een tijd van
bezinning. Een periode waarin je dingen doet waar je normaal niet aan toekomt.
Het was daarin, waarin ik ook de inspiratie vond voor vandaag. In de succesfilm ‘Sorry We Missed You’.
Over die postbezorger van zojuist. Een Brit. Op het oog een zelfstandige, met volop kansen.
Maar uiteindelijk wegzakkend in het onmogelijke. Met enorme gevolgen voor zijn gezin.
Is dat het perspectief voor 2020?
Misschien denkt u: dat speelt toch in Engeland? Waarom rept ik daar nou over, hier in Helmond?
Maar ook hier is onze kracht onze kwetsbaarheid. Brainport is nog altijd booming.
De economische cijfers zijn bovengemiddeld, bedrijven blijven uitbreiden en in Den Haag ligt de rode
loper uit. Maar we zien ook de keerzijde. De boterham van Brainport wordt nog teveel aan één kant
gesmeerd. Globalisering, digitalisering, robotisering. Prachtige begrippen. Voor een aantal van ons.
Maar het contrast is enorm. Met dat andere deel van onze samenleving.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M
Rood: C=0 / M

Een samenleving voor iedereen
Nieuwjaarsspeech burgemeester Blanksma
Concert Rotary Helmond – zondag 12 januari 2020

Zo’n 40 procent profiteert immers niet van de groei. Voelen zich geen onderdeel van het succes.
Tegenover de successen van de haves staat de sores van de have-nots. Als we niet oppassen creëren we
een samenleving van twee snelheden. En we hebben het afgelopen jaar kunnen zien waar dat allemaal
toe kan leiden. Het Malieveld in Den Haag stond meerdere keren vol. Docenten, medewerkers in de zorg,
politieagenten – toch de ruggengraat van onze samenleving – strijdend voor meer waardering en een
beter bestaan. Om over het boerenprotest nog maar te zwijgen. Parallel aan de conjunctuur zie je dus
dat de onvrede toeneemt. Mensen schreeuwen. Misschien uit wanhoop? Schelden. Uit wantrouwen?
Of ze ontsporen. Vanuit een gebrek aan perspectief.
En ik citeer: “Wie als mens vergeten wordt, vergeet uiteindelijk ook zichzelf.”
Dames en heren het lijkt erop of onze samenleving behoefte heeft aan nieuwe afspraken.
Aan groei en zekerheid voor iedereen. Die behoefte zien we ook in Helmond. Velen zijn het jaar
begonnen met de vraag of ze ook eind 2020 nog wel een baan hebben. Veel vijftigers hebben zorgen
hoe lang ze nog meekomen op de huidige arbeidsmarkt. Jongeren met onvoldoende perspectief.
Als we niet opletten gaat Innovatie ten koste van de inclusiviteit.
Onze Brainport-regio staat bekend om het creëren van oplossingen en het slaan van bruggen.
Geen technisch probleem is te moeilijk. Maar hét probleem is de kloof tussen de haves en de ‘have nots’.
De brug over die kloof is de weg naar de toekomst. Natuurlijk mogen we respect en redelijkheid
verwachten. Maar van de trekkers in onze samenleving mag worden verwacht dat ze oog hebben voor
de belangen van iedereen. Verder kijken dan een simpele winst- en verliesrekening.
Juist nu. Juist in deze tijd. In deze tijd zijn we op zoek naar dat nieuwe verhaal. Het verhaal dat verbindt
en niet polariseert. Het verhaal van groot denken en klein doen. Het verhaal van wij en met elkaar.
Waar welvaart leidt tot welzijn van ons allemaal. Niet naar het verhaal van de kleine zelfstandige
Postbezorger.
Lieve gasten, op zoek naar het maatschappelijke evenwicht.
Oog hebben voor die mensen voor wie groei en vooruitgang niet vanzelfsprekend zijn.
Een mooi voornemen voor het jaar 2020. Dit nieuwjaarsconcert, Helmond ontvangt-Helmond geeft,
al 15 jaar lang een investering in onze stad van Wij en met elkaar!
Vanuit die gedachte wens ik u mede namens het college van BenW een prachtig 2020.
Een jaar waarin we het verschil maken, met elkaar.
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